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العالم
م ــا ج ـ ــرى ه ــرع ــوا إل ـ ــى مـ ـك ــان وج ــود
ً
إداريـ ــي الـفــريــق ورووا أن زم ـيــا لهم
«ت ـع ـ ّـمــد مل ــس ي ــد ام ـ ــرأة ب ـطــري ـقــة غير
الئقة بينما كانت ّ
تمر بجانبه ،فيما
كـ ــان زم ـي ــل آخـ ــر ل ــه ي ـع ـمــل ع ــن قـصــد
ع ـل ــى ت ـص ــوي ــر ف ـع ــل الـ ـتـ ـح ـ ّـرش»! عــا
ص ــراخ الـشـ ّـابــة الصينية غضبًا ،ولم
تهدأ ،واستدعت الشرطة ،فيما حاول
بـ ـع ــض أع ـ ـضـ ــاء ال ـب ـع ـث ــة وال ــاعـ ـب ــن
تقديم االعـتــذارات إلــى أن ُسـ ّـوي األمر
بعد أكثر من نصف ساعة ،بأعجوبة،
مع شرطة مطار بكني .إن لم يكن ذلك
إهــانــة لـلـبـنــان ولــريــاضـيـيــه ،فـمــا هو
إذًا؟!
يذكر أن لجنة املنتخبات في االتحاد
الـلـبـنــانــي ل ـكــرة ال ـق ــدم تـنـتـظــر حــالـيــا
ت ـق ــري ــر رئـ ـي ــس ال ـب ـع ـث ــة ه ـم ـب ــارس ــوم
م ـي ـســاك ـيــان ح ــول حــادث ـتــي الـبـطــاقــة
ّ
والتحرش في مطار بكني .من
الحمراء
جهته ،يشير رئيس لجنة املنتخبات
مــازن قبيسي إلى أنه بانتظار تقرير
مـيـســاكـيــان حـتــى يـبـنــي عـلــى الـشــيء
مقتضاه.
ال يريد مدير املنتخب اللبناني فؤاد
بلهوان ،أن يسيء اإلعــام إلــى صورة
امل ـن ـت ـخــب ،ه ــو ي ـ ــدرك ح ـجــم األخ ـط ــاء
السلوكية التي يرتكبها بعض أعضاء
ّ
الفريق ،وليس الكل ،وهو شاهد عليها
ّ
فــي كــل الـسـفــرات الـتــي يرافقهم فيها،
ل ـك ـنــه ي ـجــد ل ـهــا مـ ـب ــررات اجـتـمــاعـيــة.
م ــن الـ ـن ــادر أن ت ـجــد م ــدي ـرًا ف ــي قـطــاع

بغية االنتقال إلى
االحتراف لم يحقق
المنتخب سوى شرط
واحد ،هو توفير المال
ّ
لـبـنــانــي يـتـحـ ّـمــل ك ــاف ــة امل ـســؤول ـيــات،
ّ
حتى غير املناطة بــه ،ويـحــل املشاكل
ّ
بـ ــأقـ ــل الـ ـخـ ـس ــائ ــر املـ ـمـ ـكـ ـن ــة ،وي ـس ـعــى
جاهدًا إلى تذليل عقبات الفوضى كما
يفعل بلهوان .هو حريص على راحة
ّ
ّ
وتذمرهم
غضبهم
يمتص
الــاعـبــن،
ّ
ّ
الدائم من كل شــيء ،ويوفر لفريقه ما
ّ
يحتاجه .لكنه يعجز أمام حل مشكلة
االنـ ـضـ ـب ــاط وسـ ـ ــوء الـ ـتـ ـص ـ ّـرف ،وه ــو
يعترف بذلك .بلهوان يرى أن املنتخب
الـلـبـنــانــي لـكــرة ال ـقــدم ،بغية االنـتـقــال
إلـ ــى م ـس ـت ــوى االح ـ ـتـ ــراف «لـ ــم يـحـقــق
ســوى شــرط واح ــد ،هــو توفير امل ــال...
لذا انتقلنا من الهواية إلى املجهول»،
إذ إن االن ـت ـقــال الـفـعـلــي يـجــري بنحو
ّ
مختلف وعلى كافة الصعد ،وال ُي َحل
ب ــإغ ــداق األم ـ ــوال ف ـقــط .مـشـكـلــة أخــرى
ّ
مهمة أضاء عليها بلهوان ،وهي على
ّ
ارتباط وثيق بإنتاج النماذج السيئة
في األندية الرياضية.
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،ي ـع ـ ّـب ــر مـ ـ ـ ـ ّ
ـدرب امل ـن ـت ـخــب
رادولــوفـيـتــش عــن إيمانه بـ«موهبة»
َ
الحسنة» ويثني
العبيه و«شخصيتم
على ّ
«حبهم لبالدهم» ،لكنه ملس منذ
ّ
تسلمه منصبه قـبــل نـحــو  ٣سـنــوات
«تقصيرًا من قبل املسؤولني باالهتمام
بالالعبني وبتوفير الشروط املناسبة
ل ــراح ـت ـه ــم ال ـن ـف ـس ـيــة وال ـج ـس ــدي ــة فــي
أغلب األحيان»« .الالعبون يضطرون
إل ــى ام ـت ـهــان أع ـم ــال أخـ ــرى تكسبهم
املزيد من األموال ،لذا معظم تركيزهم
ال ي ـن ـص ـ ّـب ع ـل ــى الـ ــريـ ــاضـ ــة» ي ـشــرح
املـ ـ ّ
ـدرب« .ك ــرة ال ـقــدم فــي لـبـنــان تفتقر
إلـ ــى ب ـنــى تـحـتـيــة أس ــاس ـي ــة» يحسم
رادولـ ـ ــوف ـ ـ ـي ـ ـ ـتـ ـ ــش ،ص ـ ــاح ـ ــب الـ ـخـ ـب ــرة
الـطــويـلــة فــي الـلـعــب وال ـتــدريــب داخــل
ب ــاده األم مــونـتـيـنـيـغــرو وخــارج ـهــا.
املـ ـ ـ ـ ّ
ـدرب الـ ـ ــذي ي ـت ـقــن أسـ ـل ــوب ال ـح ــزم
وال ـ ـق ـ ـسـ ــاوة والـ ـلـ ـط ــف فـ ــي آن واحـ ــد
م ــع الع ـب ـيــه ،ي ـقــول إن ــه «يـتـفـ ّـهــم نمط
عيش الالعبني» ،لكن أكثر ما يزعجه
هـ ــو إدمـ ــان ـ ـهـ ــم «ال ـ ـش ـ ـي ـ ـشـ ــة» .ت ــدخ ــن
«األركيلة» بكثرة سلوك آخر يتناقض
مــع شخصية أي ريــاضــي فــي العالم.
لــذا ،بعد كـ ّـل ما ّ
تقدم ،يصبح السؤال
مشروعًاَ :
عالم تحوي فعليًا أندية كرة
القدم اللبنانية؟

15

ظروف صعبة
ودروس للمستقبل
الدفاع
في المطبخ!
فـ ــي ال ـ ـيـ ــوم األول إلق ــام ــة
املنتخب اللبناني في فندق
«كــوريــو» فــي بيونغ يانغ،
واج ـ ــه ال ــاع ـب ــون مشكلة
فــي الـطـعــام ،فالفندق قـ ّـدم
األط ـب ــاق ال ـتــي طلبها منه
ال ـق ـ ّـي ـم ــون ع ـلــى املـنـتـخــب،
لـكــن طــريـقــة إع ــداد بعض
عما كان
األطعمة اختلفت ّ
الالعبون معتادين لهّ .أثر
األمــر سلبًا في نفسيتهم
ب ــداي ــة األم ـ ــر ،إل ــى أن جــاء
املـنـقــذ ...واملنقذ كــان أحد
العـ ـب ــي الـ ـف ــري ــق ،وي ــدع ــى
قــاســم الــزيــن ( ٢٦عــامــا).
الع ـ ـ ــب خ ـ ـ ـ ّـط الـ ـ ــدفـ ـ ــاع فــي
امل ـن ـت ـخ ــب وعـ ـض ــو فــريــق
الـنـجـمــة الــريــاضــي ،درس
ال ـف ـنــدق ـيــة وت ـ ـفـ ـ ّـوق فـيـهــا،
يعلم بعض مــوادهــا
وهــو ّ
ف ـ ــي م ـه ـن ـي ــة بـ ـئ ــر ح ـســن
ح ــالـ ـي ــا .اسـ ـ ـت ـ ــأذن قــاســم
مــديــر الـفــريــق ومـســؤولــي
امل ـ ـط ـ ـبـ ــخ ال ـ ـ ـكـ ـ ــوريـ ـ ــن ف ــي
ال ـف ـن ــدق ،وع ـ ــرض عليهم
أن ُي ـعـ ّـد هــو األط ـب ــاق كما
يـحـ ّـبـهــا زم ـ ــاؤه« .ت ـعــاون
ال ـكــوريــون مـعــي ،وواف ـقــوا
عـ ـ ـل ـ ــى دخ ـ ـ ــول ـ ـ ــي املـ ـطـ ـب ــخ
املـجـ َّـهــز جـيـدًا والـنـظـيــف»،
ي ـش ــرح ق ــاس ــم ال ـ ــذي كــان
مدركًا أن «طريقة اإلعــداد
اآلسيوية لبعض األطعمة
عما
والصلصات تختلف ّ
نحن معتادون له» .قاسم،
املولع بالطبخ منذ الصغر،
يـ ــروي مـبـتـسـمــا مـعــانــاتــه
م ــع ال ـط ـ ّـب ــاخ ــن ال ـك ــوري ــن
لجهة التواصل واللغة في
بــدايــة األمـ ــر ،إل ــى أن نجح
مــن خــال اإلش ــارات ولغة
الطبخ في أن يعطي بعض
اإلرشــادات الالزمة .هكذا،
تمكن الالعبون أخيرًا من
ّ
ت ـن ــاول ال ـبــاس ـتــا والـبـيــض
واألرز وال ـ ـص ـ ـل ـ ـصـ ــات
ّ
والفول «كما يشتهونها»،
م ــا ان ـع ـكــس إي ـج ــاب ــا على
ن ـف ـس ـي ــات ـه ــم ف ـ ــي األي ـ ـ ــام
ال ــاح ـق ــة« .م ـ ــاذا سيطبخ
ل ـنــا قــاســم غـ ـ ـدًا؟» مــازحــه
زم ــاؤه ك ـ ّـل ي ــوم ،وقــاســم
كـ ـ ــان ي ـ ـنـ ــزل ي ــومـ ـي ــا قـبــل
م ــوع ــد ال ـ ـغـ ــداء ل ــإش ــراف
ع ـلــى إعـ ـ ــداد ال ـط ـع ــام ،وال
ي ـخــرج ق ـبــل أن ي ـتــأكــد أن
مهمته ُأنجزت بنجاح.

هل من المعقول
في
إقامة معسكر ّ
بلد خليجي في عز
ٍ
الصيف؟ (األخبار)

انتهت رحلة منتخب لبنان
لكرة القدم إلى كوريا
الشمالية ضمن تصفيات
كأس آسيا  ،2019لكن
صداها ال يزال يتردد في
لبنان .رحلة شهدت الكثير
من األمور التي يمكن
التوقف عندها ،إن كان
على الصعيد اإلداري أو
اللوجستي ،ليس فقط
لتقييم ما حدث بل للبناء
عليه للمستقبل والعمل
لتفادي بعض الجوانب
السلبية التي رافقت الرحلة.
صحيح ُأن جزءًا من هذه
الجوانب فرض على البعثة
لكن ال شك في أن
اللبنانيةً ،
هناك حلوال وطرقًا أخرى
يمكن اعتمادها لتفادي ما لماذا لم يتم تأمين
حصل في رحالت مقبلة
طائرة خاصة كما

خ ـط ــوات اس ـت ـبــاق ـيــة تـجـنــب الـجـمـيــع
الكثير مــن السلبيات الـتــي فرضتها
الظروف.
م ــدي ــر امل ـن ـت ـخ ــب فـ ـ ـ ــؤاد بـ ـلـ ـه ــوان هــو
املسؤول الرئيسي عن تنظيم الرحلة
عـلــى الصعيد اإلداري واللوجستي،
وبــالـتــالــي ه ـنــاك الـكـثـيــر مــن األسـئـلــة
الـ ـت ــي ت ـ ّ
ـوج ــه إلـ ـي ــه حـ ــول م ــا شـهــدتــه
الرحلة ،وأولـهــا خــط السير .ففي ظل
صـ ـع ــوب ــات الـ ـسـ ـف ــرُ ،
وب ـ ـعـ ــد امل ـس ــاف ــة،
قــد يـكــون ال ـســؤال الـبــديـهــي ه ــو :ملــاذا
ل ــم ي ـتــم تــأمــن ط ــائ ــرة خــاصــة لبعثة
املنتخب كما حصل سابقًا في رحلة
إلى أوزبكستان ضمن تصفيات كأس
العالم 2014؟
ي ــأت ــي الـ ـج ــواب ســري ـعــا :غ ـي ــاب امل ــال،
فمصاريف السفر العادية تم تأمينها
ب ـص ـعــوبــة ،وع ـل ــى ح ـس ــاب عـ ــدم دفــع
مكافآت الفوز على ماليزيا في املباراة
ال ـســاب ـقــة «ك ـنــا مـجـبــريــن ع ـلــى تــأمــن
مبلغ  55ألف دوالر نقدًا لتغطية كلفة
البطاقات من بكني إلــى كوريا ذهابًا

عبد القادر سعد

حصل سابقًا في رحلة
إلى أوزبكستان؟

ّ
التوجه إلى بلد
من الطبيعي ،في ظل
لــديــه ظـ ــروف خ ــاص ــة ،ع ـلــى الصعيد
ال ــدول ــي ،أن ال ت ـكــون رح ـلــة مشابهة
لــرحــات أخ ــرى ،فــالــدخــول إلــى كوريا
الشمالية لديه ممر واحد هو الصني.
والوصول إلى العاصمة بيونغ يانغ
ال يمكن أن يحصل بالطرق العادية،
إذ يـمـكـنــك ال ــوص ــول الـ ــى ب ـكــن عـبــر
أكثر من بلد وبواسطة أكثر من خط
طيران .لكن الوصول إلى بيونغ يانغ
مـ ـحـ ـص ـ ٌ
ـور ب ـخ ــط ط ـ ـيـ ــران واح ـ ـ ــد هــو
الكوري الشمالي.
هذا األمر فرض معطيات معينة على
املـســؤولــن عــن املنتخب ،وفــي الوقت
ّ
ترتبت عليه مشقات ّ
جمة قبل
عينه
الوصول إلى الوجهة النهائية.
مشقات أثــارت الكثير من التساؤالت
حــول األسـبــاب الكامنة وراء املعاناة
التي عاشتها البعثة والتي كــان بكل
بساطة يمكن اختصارها بمجموعة

وإي ــاب ــا بـكـلـفــة  20.400دوالر .أضــف
إل ـي ـهــا م ــا ي ـق ــارب ث ــاث ــن ألـ ــف دوالر
مصاريف أخرى ،ما فرض تأمني هذا
املبلغ كأولوية قبل السفر إلى كوريا».
وفي ظل غياب دعم الدولة وتجاهلها
لواجباتها ،لم يكن بإمكان اتحاد كرة
الـقــدم تــأمــن كلفة طــائــرة خــاصــة الى
كــوريــا ،حيث أف ــاد مـســؤول العالقات
العامة في االتحاد محمود أبو النجا،
والــذي يعمل في مجال الطيران ،بأن
كلفة الـطــائــرة الـخــاصــة الــى كــوريــا ال
تـقــل عــن  200ألــف دوالر ،إضــافــة إلــى
صعوبات في تأمني أذونات السفر ،إذ
إن عــددًا من الشركات ال ّ
يحبذ السفر
إلى هناك.
إذًا ،مــن الـصـعــب الـحــديــث عــن طــائــرة
خاصة ،في ظل غياب الدعم الرسمي

املــالــي ،وعــدم الـقــدرة على تأمني هذه
الـطــائــرة فــرض على البعثة أن يكون
لديها محطة استراحة ،فكان معسكر
أبـ ــو ظ ـب ــي ن ـظ ـرًا إلـ ــى ح ـت ـم ـيــة املـ ــرور
بــاإلمــارات كــون «طيران االتـحــاد» هو
األنسب للبعثة اللبنانية.
وه ـنــا ي ـبــرز ال ـس ــؤال ال ـثــانــي :ه ــل من
بلد خليجي
املعقول إقامة معسكر في ٍ
ّ
في عز الصيف ،وملــاذا لم تكن الصني
مكانًا له؟
ّ
ي ـج ـي ــب بـ ـهـ ـل ــوان أن االتـ ـ ـح ـ ــاد حـجــز
ف ـ ـنـ ــادق ومـ ــاعـ ــب فـ ــي ب ـك ــن ت ـم ـه ـي ـدًا
إلق ــام ــة املـعـسـكــر ه ـن ــاك ،لـكــن املشكلة
ك ــان ــت ف ــي ع ـ ــدم ال ـ ـقـ ــدرة ع ـل ــى تــأمــن
الـتــأشـيــرات لحتمية وج ــود الالعبني
في لبنان وخضوعهم لبصمة العني
ف ــي ال ـس ـف ــارة الـصـيـنـيــة «ونـ ـظـ ـرًا إلــى
وجــود أكثر من العب خــارج لبنان لم
يكن باإلمكان تأمني هذه التأشيرات».
ل ـكــن ،مل ــاذا لــم يـتــم تـ ــدارك األم ــر خــال
فترة سابقة؟
«ه ـن ــاك ثــاثــة الع ـبــن ال يـقـيـمــون في
لبنان وهم :حسن (سوني) سعد ،عمر
شعبان وهالل الحلوة .وهؤالء لعبوا
م ــع امل ـن ـت ـخــب ف ــي مــال ـيــزيــا وغـ ـ ــادروا
مــن هناك إلــى بلدانهم ولــم يحضروا
إلى لبنان منذ فترة طويلة ال تسمح
بتحضير تأشيرات لهم «إذ ال يمكن
استصدار تأشيرة دخــول قبل أشهر
من ّموعد املعسكر».
ّ
ويلخص بهلوان ما حصل بحل يريح
أي ب ـع ـثــة ت ــري ــد ال ــذه ــاب إلـ ــى كــوريــا
ال ـش ـمــال ـيــة وهـ ــي ال ـط ــائ ــرة ال ـخــاصــة،
بـغــض الـنـظــر عــن كلفتها ،فتأمينها
يـ ـمـ ـن ــح الـ ـبـ ـعـ ـث ــة س ـ ــاع ـ ــات سـ ـف ــر أق ــل
وإم ـكــان ـيــة ال ـح ـصــول عـلــى وزن أكـثــر
وبــال ـتــالــي تــأمــن جـمـيــع مستلزمات
وأمور
املنتخب من طعام وتجهيزات ّ
ل ــوج ـس ـت ـي ــة أخ ـ ـ ـ ــرى .كـ ـم ــا أنـ ـ ــه ي ــوف ــر
مصاريف فرضتها محدودية الــوزن
ل ــدى شــركــات ال ـط ـيــران ،وه ــو مــا ّ
كبد
املنتخب مصاريف إضافية.
«أم ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ــدم تـ ــأمـ ــن ط ـ ــائ ـ ــرة خ ــاص ــة،
ف ــاملـ ـشـ ـك ــات س ـت ـب ـق ــى ع ـي ـن ـه ــا ل ــدى
الـ ـت ــوج ــه إلـ ـ ــى أي بـ ـل ــد بـ ـعـ ـي ــد .وه ــو
م ــا ح ـصــل م ـع ـنــا ف ــي رح ـل ــة مــالـيــزيــا
ال ـت ــي ك ــان ــت م ـشــاب ـهــة لــرح ـلــة كــوريــا
مــن نــاحـيــة حتمية معسكر خليجي
وال ـح ــاج ــة إل ــى أك ـث ــر م ــن ط ــائ ــرة قبل
الوصول الى مدينة جوهور املاليزية،
ُ
لكن حينها لم تثر هذه الضجة التي
أثيرت حاليًا» يضيف.

